Леньов Георгій Матвійович
(1908 – 1979),
Герой Радянського Союзу, генерал-лейтенант,
уродженець м. Ромни (мікрорайон Процівка).

Георгій Матвійович Леньов ( 14 квітня 1908 - 7 січня 1979 ) - радянський
воєначальник, генерал-лейтенант Радянської армії, учасник Великої Вітчизняної війни,
Герой Радянського Союзу ( 1945 ).
Біографія
Народився 14 квітня 1908 в селі Процівка (зараз місто Ромни Сумська область), в сім'ї
робітника. Закінчив 8 класів середньої школи.
У травні 1924 став ковалем в радгоспі «Перехрестівка». У 1928 закінчив Ленінградський
геологорозвідувальний технікум, після закінчення навчання працював гірничим майстром. У
червні 1929 вступив в ВКП (б) .
У 1940 закінчив Військову академію хімічного захисту, працював викладачем загальної
тактики в одному з військових училищ.
У боях Великої Вітчизняної війни з листопада 1941 року. Спочатку воював на Західному
фронті, потім на Воронезькому . З квітня 1944 - на 3-му Українському . З вересня 1944 - на 1му Білоруському фронті . Був командиром 902-го стрілецького полку (248-та стрілецька
дивізія, 5-а ударна армія, 1-й Білоруський фронт).
2 лютого 1945 року Леньову вдалося організувати форсування Одеру в районі населеного
пункту Грос-Нойендорф і захопити плацдарм. При відбитті контратак ворога кілька разів
викликав вогонь на себе. Всього за два дні полк під його командуванням підбив 15 ворожих
танків і 8 бронетранспортерів і втримав плацдарм.
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 6 квітня 1945 року за мужність і відвагу,
проявлені в боях за утримання плацдарму на Одері, вміле командування полком,
підполковнику Леньову було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.
Леньов брав участь у Параді Перемоги в Москві і в параді союзних військ у Берліні біля
Бранденбурзьких воріт.
Після перемоги продовжив службу в ЗС СРСР. У 1950 закінчив курси удосконалення
командирів стрілецьких дивізій при Військовій академії імені М. В. Фрунзе. У 1952 обирався
до Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих.

Леньов очолював Московське вище загальновійськове командне училище імені Верховної
Ради РРФСР, був заступником командувача Північно-Кавказьким військовим округом і
Ленінградським військовим округом. У 1969 пішов у запас у званні генерал-лейтенанта. Жив
у місті Красногорську Московської області. Проводив велику виховну і військовопатріотичну роботу серед молоді.
Помер Георгій Матвійович Леньов 7 січня 1979року. Похований у Красногорську на
Пенягінском кладовищі.
Праці:
Автор і співавтор ряду літературних творів, присвячених Великій Вітчизняній війні.
Найвідоміше з них - «Кінець фашистського лігва», було видано в Москві в 1973. На цю книгу
досі посилаються багато істориків.
Нагороди та почесні звання:
 Герой Радянського Союзу (6 квітня 1945);
 Медаль «Золота Зірка» № 5659;
 2 Ордена Леніна;
 2 Ордена Червоного Прапора;
 Орден Суворова III ступеня;
 Орден Олександра Невського;
 Орден Вітчизняної війни I ступеня;
 Орден Червоної Зірки;
 інші нагороди.
Іноземні:
 Орден Virtuti Militari;
 ряд інших нагород.
Пам'ять:
 У Красногорську на будинку, в якому жив герой (вулиця Комсомольська, будинок
№47), встановлено меморіальну дошку. У місцевій школі №9 є експозиція,
присвячена генералу.
 У Ромнах на честь Ленёва встановлено пам'ятний стенд.
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